
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Πρωθυπουργός

2 Γενικές Γραμματείες

1 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

     Με την Υ54/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 
56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 
διορίζεται από 09.07.2019 η Μαρία Χούκλη του Ιωάννη 
(ΑΔΤ: ΑΚ 231015), πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος 
της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
σε θέση ειδικής συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Χρήστου - Γεώργιου 
Σκέρτσου, με ΜΚ 13 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112887/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7811740124/09.08.2019).

    Με την Υ55/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 

«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), δι-
ορίζεται από 09.07.2019 η Μαρία Γεωργίου του Βασιλεί-
ου (ΑΔΤ: ΑΝ 595626) σε θέση ειδικής συνεργάτιδος στο 
Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουρ-
γό Χρήστου - Γεώργιου Σκέρτσου, με ΜΚ 13 της ΔΕ κα-
τηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112884/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4012695581/09.08.2019).

      Με την Υ56/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), δι-
ορίζεται από 09.07.2019 η Σοφία Ρίτσου του Βασιλείου 
(ΑΔΤ: ΑΚ 220453), πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, σε θέση Διευθύντριας στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Χρήστου - Γεώργιου 
Σκέρτσου, με ΜΚ 19 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112893/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1553073766/09.08.2019).

      Με την Υ57/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
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ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), δι-
ορίζεται από 09.07.2019 η Ελένη Μαυρομιχάλη του Μύ-
ρωνα (ΑΔΤ: ΑΕ 561100) σε θέση ειδικής συνεργάτιδος 
στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυ-
πουργό Χρήστου - Γεώργιου Σκέρτσου, με ΜΚ 13 της 
ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112889/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8270103124/09.08.2019). 

   Με την Υ58/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), δι-
ορίζεται από 02.08.2019 η Δήμητρα Σκόνδρα του Κων-
σταντίνου (ΑΔΤ: ΑΝ 514082), κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, σε θέση ειδικής συνεργάτιδος στο Πολι-
τικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Χρή-
στου - Γεώργιου Σκέρτσου, με ΜΚ 13 της ΤΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112894/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3612611477/09.08.2019). 

     Με την Υ59/06.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98) και του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 80/2019 
«Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντί-
νου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» 
(Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118) και το π.δ. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), δι-
ορίζεται από 24.07.2019 ο Ευάγγελος Καμαράκης του 
Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΚ 521309), κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, σε θέση ειδικού συμβούλου στο Πολι-
τικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Χρή-
στου - Γεώργιου Σκέρτσου, με ΜΚ 15 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112895/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9547125359/09.08.2019). 

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Ι

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

   Με την 7/02.08.2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 33, 34 και 35 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), της Υ8/10.07.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β' 2903), και 
του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την 
Υ12/16.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο Γε-
ραπετρίτη» (Β΄ 2951), διορίζεται ο Άγγελος Ηλίας του 
Μιχαήλ (ΑΔΤ: Χ 064458) σε θέση ειδικού συμβούλου στο 
Γραφείο Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Πρωθυ-
πουργού, με ΜΚ 15 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112270/ 
05.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1242792188/09.08.2019). 

   Με την 23/06.08.2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 33, 34 και 35 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), της Υ8/10.07.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 2903), και 
του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την 
Υ12/16.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο Γε-
ραπετρίτη» (Β΄ 2951), διορίζεται από 15.07.2019 ο Πρό-
δρομος Πύρρος του Χριστόδουλου (ΑΔΤ: ΑΚ 263643) 
σε θέση ειδικού συμβούλου στο Οικονομικό Γραφείο 
της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού με ΜΚ 13 της 
ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 112677/ 
07.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1009068125/09.08.2019 ). 

 Ο Υπουργός Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   
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